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Markt en webwinkel.
Voor u ligt de nieuwsbrief van juli. In juni is er geen tijd gevonden,
door omstandigheden, om de nieuwsbrief van juni te maken.
Afgelopen periode heeft het bestuur van Stichting Matthias op de
markt gestaan in Heemskerk. Wij hadden op veel bezoekers en
verkoop gerekend, maar helaas mocht dat niet zo zijn. Als
nieuw artikel hebben wij de houtenhondjes in de verkoop te staan.
Deze staan nu ook op de webwinkel-matthias.eu
Onze webwinkel is uitgebreid met rekenmachines, nietapparaten, 2
gaten perforators en Pluche   hondjes.

Wij hopen deze artikelen te verkopen. We hebben verder nog meer
mooie artikelen te koop. Zie webwinkel-matthias.eu
Het bestuur heeft in haar bestuursvergadering besloten dat wij geen
gebruik meer zullen maken van het staan op markten om de
artikelen te verkopen.
De webwinkel zal dus optimaal worden ingericht en gepromoot. Wij
hopen de spullen uit de webwinkel te verkopen en zo een bijdrage te
verkrijgen voor onze financiële buffer.

Collectes
In haar bestuursvergadering van 10 juli is besloten geen collectes meer
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te lopen. De opbrengst is veel te laag vergeleken met de tijd en inzet
hiervoor. Ook speelt de gezondheid van de secretaris een deel hierin
mee. Zoals je begrijpt zijn dat weer euro’s die we missen. Helaas is het
niet anders.

Wij hebben 10 collectebussen dus te koop voor €100,00 en 40 sluitzegels
€10,00 Verzendkosten €7,00 Alles wordt verkocht in één koop voor
€117,00.
De verkoop van deze collectebussen zullen we ook in de webwinkel-
matthias.eu plaatsen.

Huishoudelijk Reglement
Ons huishoudelijk reglement heeft een wijziging ondergaan en staat op
onze website. Artikel 3.7 is toegevoegd aan het huishoudelijk reglement.

Zorgarrangement.
De Heeren van Zorg gaan of werken nu met het zorgarrangement. Deze
zijn individueel afgesteld op elke bewoner. Wij zijn daar als Stichting
Matthias geheel content mee en staan daar dus geheel achter. Het geeft
veel beter aan welke zorg er verleend wordt aan de bewoner. (duidelijk
inzicht en planning zorg).

In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dit jaar ook weer mee te
doen met de Grote Club actie. Wij hopen dat er mensen zijn die ons
willen helpen met verkoop van loten. We kunnen met zijn alle veel doen.
De opbrengst hebben we hard nodig voor onze buffers, ook gezien we dus
stoppen met collectes en verkoop van spullen op markten.
Hier onder alvast enkele belangrijke datums.

Zaterdag 14  september: Start landelijke verkoop Grote Clubactie
Donderdag 21 november: Sluiting invoer lotenkopers met eenmalige
machtiging
Donderdag 12 december: Bekendmaking trekkingsuitslag

Mogen we op jouw hulp rekenen. Laat het dan ons weten per mail op
info@stichting-matthias.nl

De Grote Clubactie in nieuwe stijl! Van buiten anders, maar van
binnen hetzelfde. We zetten ons nog steeds in voor een financieel
sterk verenigingsleven. Kijk snel op de vernieuwde website.
Clubactie.nl

Jubileum
Volgend jaar, 2020, bestaat de Obsidiaan 15 jaar. De stichting zelf
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bestaat in 2020, 20 jaar. de invulling van de jubileums is afhankelijk van
de financiële buffer van Stichting Matthias. Wij als bestuur doen ons best
om dit te kunnen vieren. Financiële hulp is daarbij welkom.

Op de site van de stichting zal je de pagina GivingTuersdayNL tegen
komen. Het bestuur heeft Stichting Matthias ook aangemeld voor deze
dag. De juiste inkleding daarvan hebben we nog niet kant en klaar liggen.
Wat wij wel meenemen in onze gedachte is dat de Obsidiaan in mei 2020
haar 15 jarige lustrum heeft en Stichting Matthias in 2020 haar 20 jarig
lustrum heeft.

Het bestuur heeft wel alle hulp nodig om #GivingTuersday.NL tot een succes te

brengen voor onze doelstelling. Heb jij goede ideeën, maak het bekend aan ons.

Misschien is jouw idee dat wat we nodig hebben.
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